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Usługa polegająca na wykonaniu nowej sieci strukturalnej wraz z instalacją 

elektryczną gniazd elektrycznych 230V w pomieszczeniach biurowych 

zlokalizowanych na parterze w budynku nr 398 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w 

Poznaniu 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Na cykl realizacji zadania składają się prace instalacyjne w branży teletechnicznej i  
elektrycznej obejmujące w szczególności: 

 
1.1. Roboty instalacyjne teletechniczne i elektryczne 

• Dostawa i montaż listew elektroinstalacyjnych np. DPL producent Legrand 

• Dostawa i montaż w listwach elektroinstalacyjnych gniazd 230V oraz RJ 45 

• Dostawa i montaż okablowania strukturalnego kat. 6A 

• Dostawa i montaż okablowania oraz osprzętu do gniazd wtyczkowych 230V 

• Rozbudowa rozdzielnic elektrycznych o dołożone zasilanie dla gniazd 
wtyczkowych 230 V 

• Podłączenie sieci strukturalnej do istniejących urządzeń zlokalizowanych w szafie 
rakowej 

• Demontaż istniejącej trasy i sieci kablowej LAN raz elektrycznej 

• Zakres ogólny prac obejmuje m.in.: 
o trasowanie,  
o przebicia przez ściany i stropy,  
o roboty demontażowe,  
o roboty instalacyjno-montażowe,  
o mocowanie listew elektroinstalacyjnych  
o układanie i mocowanie przewodów,  
o montaż osprzętu instalacyjnego,  
o przygotowanie końców żył i łączenie przewodów,  
o wykonanie ochrony przeciwporażeniowej,  
o pomiary instalacji 
o utylizacja i wywóz odpadów 

 
 
Zakres prac związany z realizacją zamówienia został wskazany na rysunku pn.: 
Projektowana sieć LAN wraz z gniazdami elektrycznymi – parter budynek nr 398 
przy u. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu”, stanowiącym Załącznikach nr 1 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 

 

1.2. Wykonawca realizując prace zobowiązany jest m.in. do: 

• Uzgodnienia z Zamawiającym terminu realizacji prac. 

• Wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, 
zabezpieczających przed pyłem budowlanym – niezbędnych do prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu. 

• Uzgodnienia z Zamawiający materiałów przeznaczonych do realizacji prac 
instalacyjnych przed ich zastosowaniem. 

• Zachowania porządku w obrębie wykonywania prac, sprzątanie na bieżąco po 
robotach. 

• Wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z 
obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należyta 
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starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących 
wymagań i przepisów BHP i ppoż. 

• Użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.). 

 

1.3. Termin realizacji zamówienia: 

• 1. Termin rozpoczęcia robót ustalony zostanie po podpisaniu umowy, 

• 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się 30 dni od daty 
podpisania Umowy. 

• 3. Należy przyjąć zasadę, że prace należy zrealizować kompleksowo w jeden z 
weekendów po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. rozpoczęcie prac od 
piątku popołudnia od godz. 17:00, a zakończenie w niedzielę, w ten sposób aby w 
następnego dnia w poniedziałek od godz. 7:00 siec strukturalna była podłączona i 
sprawna. 
 

1.4. Gwarancja i rękojmia 

• Wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wraz z materiałami 
użytymi do tych robót – minimum 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji i rękojmi 
rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót budowlanych,  potwierdzonego 
protokołem odbioru końcowego. 

 

 


